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ZBIORNIKÓW PALIWZBIORNIKÓW PALIW    

Powierzchnie zewnętrzne stalowych zbiorników paliw, zarówno podziem-
nych, jak i den zbiorników naziemnych narażone są na tzw. korozję ziem-
ną tj. na korozyjne oddziaływanie gruntu i wód gruntowych, makroogniw
korozyjnych,  prądów  błądzących  i mikroorganizmów  wywołujących
korozję mikrobiologiczną..
Nawet najlepsze systemy powłokowe nie gwarantują w ziemi kompletnego
zabezpieczenia zbiorników przed korozją w całym okresie użytkowania.

SYSTEMY OCHRONY KATODOWEJ NOWYCH I UŻYTKOWANYCH SYSTEMY OCHRONY KATODOWEJ NOWYCH I UŻYTKOWANYCH 
PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH, ZBIORNIKÓW LPG PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH, ZBIORNIKÓW LPG 

II  STALOWYCH DEN ZBIORNIKÓW NAZIEMNYCHSTALOWYCH DEN ZBIORNIKÓW NAZIEMNYCH
Ochrona katodowa jest najbardziej skuteczną metodą ochrony przed korozją konstrukcji stalowych w naturalnych
środowiskach elektrolitycznych, tj. w wodzie i w ziemi.
Jest kompatybilna ze stosowanymi powłokami ochronnymi. 
Tradycyjne powłoki zapewniają wyłącznie ochronę bierną stalowych powierzchni. Ochrona katodowa jest aktywną
metodą elektrochemiczną charakteryzującą się bezpośrednim oddziaływaniem na mechanizm i kinetykę procesów
korozyjnych.
Osiąga się to przez zmianę potencjału zabezpieczanej powierzchni zbiornika w kierunku ujemnym.

Taką  zmianę  potencjału,  zwaną polaryzacja  katodową,  i  zapew-
niającą skuteczną ochronę, można uzyskać poprzez:
 dołączenie do stalowej konstrukcji  zbiornika anod galwanicz-

nych  (protektorów) wykonanych z metalu o bardziej ujemnym
potencjale, najczęściej stopów magnezu, cynku lub glinu,

 polaryzację konstrukcji zbiornika prądem stałym z zewnętrzne-
go źródła prądu. Ten sposób wymaga umieszczenia w pobliżu
zbiornika pomocniczej anody (lub kilku anod) podłączonych do
dodatniego bieguna źródła prądu stałego,  podczas gdy sam
zbiornik podłączony jest do bieguna ujemnego.

Obie te techniki znajdują zastosowanie w ochronie katodowej
    zbiorników.

          Protektory stosuje się na ogół do nowych, dobrze izolowanych, zbiorników montowanych na stacjach paliw.
          Zewnętrzne źródło prądu stałego wraz z pomocniczymi anodami znajduje zastosowanie do ochrony zbior-
ników starych, już eksploatowanych, ze zniszczoną powłoką ochronną oraz den zbiorników naziemnych.
Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i nadzorowana instalacja ochrony katodowej zabezpiecza całkowicie po-
wierzchnie zewnętrzne zbiorników przed korozją ziemną na pełny okres ich użytkowania, tj. 30-50 lat i więcej.

Skuteczność działania systemu ochrony katodowej określa się na podsta-
wie specjalistycznych pomiarów korozyjnych wykonywanych przy pomocy elektrod
i czujników umieszczonych pod ziemią podczas montażu instalacji ochronnej.

Oferujemy rozwiązania techniczne instalacji  ochrony katodowej, które bez-
kolizyjnie współpracują z projektowanym lub istniejącym systemem ochrony
odgromowej i przeciwporażeniowej na nowym lub remontowanym obiekcie. 

OCHRONA KATODOWA GWARANTUJE PEŁNE  ZABEZPIECZENIE  PRZED  KOROZJĄ STALOWEGO
PŁASZCZA ZBIORNIKA W KONTAKCIE Z ZIEMIĄ – STANOWI RZECZYWISTE I W PEŁNI KONTROLO-
WANE ZABEZPIECZENIE  PRZED PRZENIKANIEM  PRODUKTÓW  NAFTOWYCH  DO GRUNTU  ORAZ
WÓD POWIERZCHNIOWYCH I GRUNTOWYCH.



OFERTAOFERTA

Specjalistyczne  Przedsiębiorstwo  Zabezpieczeń  Przeciwkorozyjnych  CORRPOL  oferuje  realizację  systemów
ochrony katodowej zbiorników stalowych przeznaczonych do magazynowania paliw oraz gazu płynnego (LPG)
„pod klucz”, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy inżynierskiej, norm oraz przepisów krajowych i zagranicznych, a
nade wszystko z zachowaniem najwyższego poziomu jakości wykonawstwa.
Opracowane systemy ochrony katodowej wspomagają zabezpieczenia powłokowe i współdziałają bezkolizyjnie
z ochroną odgromową i przeciwporażeniową zbiorników.

REFERENCJEREFERENCJE
SPZP CORRPOL wykonało na terenie kraju od 1987 r. kilkaset przemysłowych 
instalacji ochrony katodowej, w tym na stacjach paliw: 
ORLEN, LOTOS, STATOIL, BP, ARAL, SHELL i innych.
Na X Targach Stacja Paliw   SPZP CORRPOL otrzymało nagrodę w konkursie 
na Produkt Roku  2003.

CORRPOL  produkuje  wszystkie  elementy  instalacji  ochrony
katodowej zbiorników.
Dysponuje potrzebnymi podzespołami, odpowiednim sprzętem i
przeszkoloną specjalistyczną kadrą wykonawczą.
Posiada nowoczesne zaplecze produkcyjnobiurowe i laboratoria.
Skupieni w SPZP CORRPOL wysokiej klasy specjaliści z zakre-
su ochrony katodowej tworzą zespół, któremu można powierzyć
rozwiązywanie najtrudniejszych problemów technologicznych w
tej dziedzinie techniki.
Na wszystkie produkty i usługi firma udziela wieloletnich gwaran-
cji. 

Oferta szczegółowa obejmuje:
 badania przedprojektowe zagrożenia  korozyjne-

go i stanu technicznego zbiorników,
 projektowanie  systemu  ochrony  katodowejno-

wych i eksploatowanych zbiorników,
 wykonawstwo systemów ochrony katodowej za

pomocą anod galwanicznych lub zewnętrznego
źródła prądu,

 uruchomienie i odbiór instalacji ochronnych,
 serwis  gwarancyjny  i  pogwarancyjny  instalacji

ochronnych,
 szkolenie w zakresie obsługi  i  doradztwo tech-

niczne,
 zestawy  do  ochrony  katodowej  zbiorników  na

gaz propan-butan do celów grzewczych.
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